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Datum staženı́: 23.05.2023
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Hlavní cíle strategie 

• účelem strategie1 definovat, jak optimálně rozvíjet fond 
integrované knihovny 

• snahou zajistit uspokojování informačních potřeb 
uživatelů NTK a partnerských institucí 

• slouží mj. i jako základní metodika pro budování a 
správu fondu integrované knihovny 

1. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, IV. Pilíř, 4.1. Aktualizace Profilu fondu jako nástroje cílené akvizice 
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Vnější vlivy 

• mise NTK2 

 chceme, aby NTK byla dokonalá akademická knihovna 

• NTK je příspěvková organizace zřízená MŠMT  
 Statutem uloženo, aby jako ústřední odborná knihovna 

poskytovala knihovní a informační služby především ve vysokém 
školství, výzkumu a vývoji  

• národní funkce 

 veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna sloužící odborné, 

ale i široké veřejnosti 

• integrace s akademickým prostředím 

 umístění budovy NTK v kampusu technických vysokých škol 
 integrace s knihovnami VŠCHT Praha a ÚOCHB AV ČR 

 spolupráce s ČZU 

 
2. Strategie NTK pro období 2013 – 2019 
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Části strategie 

1. charakteristika fondu 

 stručně popisuje stávající fond a v hrubých rysech uvádí číselné 
charakteristiky fondu z hlediska druhu, jazyka, formy a 

obsahového zařazení dokumentů 

2. doplňování fondu  

 reflektuje informační potřeby uživatelů knihovny 

 účelem proaktivně nabízet nejnovější relevantní dokumenty 

3. správa fondu  

 spočívá v trvalé péči o kvalitu fondu jak po stránce obsahové, 

tak po stránce fyzické 

4. zpřístupňování fondu 

 v tištěné i elektronické formě 

 prostřednictvím vyhledávacího systému (discovery), katalogu i 

digitalizace vlastního fondu 
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Charakteristika fondu 

• technika, přírodní vědy a související vědy společenské 

• tištěné dokumenty i elektronické informační zdroje 

• obsah 

 600 000 titulů knih 

 10 000 titulů časopisů, cca 700 do aktuálního ročníku 

 více než 70 000 elektronických knih 

 téměř 50 000 titulů elektronických časopisů 

 desítky různých speciálních online zdrojů 

 digitální sbírka obsahující 490 000 objektů, které jsou digitálním 
obrazem stránek knih, časopisů a starých map 

• hlavní jazyky čeština a angličtina, dále němčina, 
francouzština a slovenština, u starší literatury ruština  
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Doplňování fondu 

• na základě návrhů  
 uživatelů knihovny  

 referenčních knihovníků 

 zaměstnanců akvizice, kteří sledují ediční plány jednotlivých 
českých a zahraničních vydavatelů odborné literatury 

 publikace českých autorů v RIV 

• nákup nebo dar 

• posuzována obecně použitelná hlediska:  
 druh (knihy, časopisy, online zdroje), aktuálnost a unikátnost 

 oborové zaměření, obsah, autor díla, vydavatel, jazyk dokumentu, 
četnost aktualizací a revizí, cena,  

 cílová skupina, pro niž je zdroj určen,  

 recenze, citovanost posuzovaného dokumentu, výpůjčky, statistiky 
využívanosti elektronických zdrojů,  

 dostupnost zdroje v jiných knihovnách 

• 1 - 5 ks jednotlivých titulů tištěných monografií 
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Správa fondu 

• obsahová prověrka fondu 

 hlavní úkoly  

• aktualizace a udržení dynamického knihovního fondu  

• dosažení kvalitní struktury profilové i obsahové  

• vyřazování dokumentů, jejichž zachování neospravedlňuje 
úroveň jejich informační ani historické hodnoty 

 posuzováno několik hledisek 

• obsah (aktuálnost a relevance dokumentů)  
• jazyk  

• další vydání daného titulu   

• počet a frekvence výpůjček  
• multiplikáty  

• fyzický stav dokumentu  

• dostupnost v jiných knihovnách 
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Správa fondu 

• revize fondu 

 v souladu s knihovním zákonem a vyhláškou MK ČR č. 88/2002 
Sb. je NTK povinna každoročně zrevidovat nejméně 5 % z 
celkového počtu knihovních dokumentů, tj. nejméně 60 000 kj 

• ochrana fondu 

 zejména vazba časopisů, převazba a oprava poškozených 
dokumentů   

 řeší se převážně dodavatelsky, NTK cíleně nemá knihařské 
pracoviště 
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Strategie budování fondu dle oborů 

• hlavní profilové obory 

 architektura 

 doprava 

 elektrotechnika a elektronika 

 environmentální technologie 

 fyzika 

 chemie a chem. technologie 

 informatika a  

výpočetní technika 

 matematika 

 materiálové inženýrství 
 stavebnictví 

 strojírenství 

• doplňkové obory 

 biologie 

 medicína a biomedicínské 

technologie 

 sociální a humanitní vědy 

 zemědělství  
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Strategie budování fondu dle oborů 

• současný profil fondu 

 vymezení oboru 

 mohutnost titulů 

 jazykové zastoupení 

• doplňování fondu 

 tematické vymezení 

 autoři, vydavatelé, typ literatury, jazyk, forma 

 množství doplňovaných titulů 

• zastarávání dokumentů 

 životnost, formy a jazyku preferované k uchování dle 
jednotlivých podoborů 
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Pohyby fondů 

• motivace 

 péče o fond ve volném výběru, jeho aktualizace 

 změna poměru prostoru dedikovaného pro regály ve prospěch 
studijních míst 

• hlavní cíle 

 aktivní fond ve volném výběru, jeho pravidelná aktualizace 

 přehledná a smysluplná organizace fondů ve skladech a řešení 
jejich kapacity 

 dostatek studijních míst pro uživatele 

• postup 

 vyhodnocení statistik absenčních i prezenčních výpůjček 

 stanovení priorit  

 vytvořit střednědobý plán  
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Co nás čeká 

• strategie zpřístupňování fondu (4. část)3 

• spolupráce s KR NTK na strategiích budování fondu pro 

jednotlivé obory 

 obecná doporučení členů KR ohledně doplňování fondu   
(obory, vydavatelé, typ literatury, jazyk, forma) 

 další konkrétní návrhy na nákup nových zdrojů do fondu 

 informace od členů KR o zastarávání dokumentů v jednotlivých 
oborech / podoborech 

• obsahová prověrka fondu 

• pohyby fondů 

3. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, IV. Pilíř,  4.2 Metodika, zpracování a zpřístupnění EIZ 
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Děkuji za pozornost 

anna.motejlkova@techlib.cz 
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